
ARGUMENTENKAART

A. Seksegescheiden toiletten zijn een overblijfsel uit vervlogen tijden waarin de kuisheid van vrouwen 
nog bewaakt moest worden alsof het iets breekbaars was. Zulke overblijfselen horen niet thuis in een 
moderne maatschappij.

B. Mannen zijn niet viezer of stinken niet meer dan vrouwen op het toilet of andersom. Iedereen heeft 
recht op een even schoon en fris toilet.

C. Met genderneutrale toiletten verkort je de wachttijd bij drukte in pauzes. Dit treft nu met name 
vrouwen: genderneutrale toiletten zouden dit oplossen. Geen vrouwenblaas die daar nee tegen zegt.

D. Mannen/jongens zijn geen seksuele roofdieren die vrouwen in toiletten bedreigen. Seksescheiding 
op toiletten vergroot juist de angst van vrouwen voor mannen door de nadruk te leggen op gevaar 
van overschrijding van die scheiding. Zonder overschrijdingsangst kunnen we elkaar weer als ge-
lijken zien op het toilet, net als buiten het toilet.

E. Angst voor ongewenst gedrag bij vrouwen voor mannen is een maatschappelijk probleem met een 
serieuze maatschappelijke oorsprong. Straatintimidatie is een voorbeeld van dat probleem, maar 
niemand gaat betogen dat vrouwen en mannen aan gescheiden kanten over straat moeten lopen.

F. Toiletten horen voor iedereen veilig te zijn dus ook voor trans personen en mensen die een gender 
non-conforme genderexpressie hebben. Niemand hoort bang te zijn een toilet te betreden uit angst 
om op hun genderexpressie beoordeeld te worden door andere toiletbezoekers.

G. Genderneutrale toiletten maken het voor vaders met dochters en moeders met zonen ook veel 
gemakkelijker om hun kind te helpen zelfstandig naar de wc te gaan, zonder vreemd aangekeken te 
worden wanneer je bijvoorbeeld als vader bij de wastafels bij de damestoilet wacht op je dochtertje 
die perse bij de meisjes wil.

H. Trans personen zogenaamd gedogen in seksegescheiden toiletten is geen oplossing. Alle mensen 
uitleggen dat ze niet vervelend mogen doen tegen trans personen is een grote opgave, toiletbordjes 
vervangen (met aanpassing van toiletten) is dan een veel duidelijker signaal.

I. Toilethokjes voor een toiletpot of urinoir zijn van zichzelf seksegescheiden want ze zijn persoons-
gescheiden, dus je voldoet toch wel aan de arbo-regels. Wasbakken hoeven alleen maar in directe 
nabijheid te zijn.

J. Iedereen moet wel eens naar het toilet. Toiletten scheiden naar sekse sluit mensen uit die zich man 
noch vrouw voelen.

K. Privacy is niet iets wat je alleen met je eigen sekse hebt. Wil je afgezonderd van je collega’s iets 
bespreken met een seksegenoot? Zoek dan een plekje op waar niet zomaar iemand binnen kan stap-
pen.

L. Make-up bijwerken of een neushaar wegplukken is niet iets dat je hoeft te verbergen van de andere 
sekse. We zijn allemaal gewoon mensen. Dat kan desnoods gewoon in het wc-hokje.

M. Urinoirs van elkaar scheiden maakt urineren voor mannen ook veel prettiger, zonder pottenkijkers is 
het toch gemoedelijker plassen. En als een vrouw met een plastuit wil plassen moet dat ook kunnen, 
net als dat een trans persoon zelf moet kunnen kiezen hoe te urineren.

N. Net als dat Nederland gewend is geraakt aan gemengd zwemmen en gemengde schoolklassen 
kunnen we ook wennen aan gemengd toiletgebruik. De Zweden zijn het ook al gewend, dus 
waarom zouden Nederlanders er niet aan kunnen wennen?
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